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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZ/12/348 

 

 

BERAADSLAGING NR. 12/118 VAN 4 DECEMBER 2012 MET BETREKKING TOT 

DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE DIRECTIE-

GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP VAN DE FEDERALE 

OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID AAN DE OPENBARE CENTRA 

VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MET HET OOG OP HET UITVOEREN 

VAN SOCIALE ONDERZOEKEN 
 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1; 

 

Gelet op de aanvraag van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie 

van 22 november 2012; 

 

Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid van 26 november 2012; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. De openbare centra voor maatschappelijk welzijn wensen via de programmatorische 

overheidsdienst Maatschappelijke Integratie toegang tot bepaalde persoonsgegevens van 

de directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale 

Zekerheid te verkrijgen, met het oog op het verwezenlijken van sociale onderzoeken. 

Momenteel dienen zij deze persoonsgegevens vooralsnog te bekomen met de 

tussenkomst van de betrokkenen zelf, die daartoe papieren getuigschriften dienen op te 

vragen en over te maken. 

 

2. Overeenkomstig artikel 11 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen 

van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn kunnen 

bepaalde kosten gemaakt door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn slechts 

door de overheid terugbetaald worden voor zover een voorafgaand sociaal onderzoek 
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het bestaan en de omvang van de behoefte aan maatschappelijke hulp heeft kunnen 

aantonen. 

 

3. Overeenkomstig artikel 60 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt de tussenkomst van een openbaar 

centrum voor maatschappelijk welzijn eventueel voorafgegaan door een sociaal 

onderzoek, dat besluit met een nauwkeurige diagnose over het bestaan en de omvang 

van de behoefte aan dienstverlening, en is de betrokkene ertoe gehouden alle nuttige 

inlichtingen over zijn toestand mee te delen. Het sociaal onderzoek is weliswaar niet 

verplicht om het recht op maatschappelijke dienstverlening te openen maar het wordt in 

bijna alle gevallen gebruikt om het bestaan en de omvang van de noden van de 

betrokkene te bepalen. 

 

4. Overeenkomstig artikel 3 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie dient de betrokkene om het recht op maatschappelijke 

integratie te genieten werkbereid te zijn (tenzij dit om gezondheidsredenen of 

billijkheidsredenen niet mogelijk is) en dient hij zijn rechten op uitkeringen die hij kan 

genieten krachtens de sociale regelgeving te laten gelden. 

 

5. Overeenkomstig artikel 11 van dezelfde wet van 26 mei 2002 kunnen het toekennen en 

het behouden van het leefloon gepaard gaan met een geïndividualiseerd project voor 

maatschappelijke integratie, dat uitgaat van de verwachtingen, de vaardigheden, de 

bekwaamheden en de behoeften van de betrokkene en, afhankelijk van zijn behoeften, 

betrekking heeft op de inschakeling in het beroepsleven of op de integratie in de 

samenleving. 

 

6. In het kader van hun sociale onderzoeken dienen de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn de situatie van de betrokkenen te kunnen vaststellen. Zo dienen 

zij onder meer op de hoogte te zijn van hun eventuele statuut van persoon met een 

handicap. 
 

7. Concreet zou een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn vraag (met het 

identificatienummer van de sociale zekerheid van de betrokkene) overmaken aan de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, die (in samenwerking met de 

programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie) zou nagaan of de 

betrokkene wel degelijk over een dossier beschikt bij zowel de verzender van de 

persoonsgegevens als de ontvanger van de persoonsgegevens. Het betreft een 

zogenaamde “blokkerende integratiecontrole”: enkel indien beide partijen een dossier 

aangaande de betrokkene bijhouden, kan de mededeling van de persoonsgegevens 

plaatsvinden. 

 

8. De gevraagde persoonsgegevens hebben betrekking op de uitkeringen ten behoeve van 

personen met een handicap en op de beslissingen die door de directie-generaal Personen 

met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid dienaangaande 

werden genomen. 

 

9. Aldus zouden de volgende persoonsgegevens door de directie-generaal Personen met 

een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid ter beschikking van de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn worden gesteld. 

 



 

3 

 

 

- het identificatienummer van de sociale zekerheid; 

- het verblijfsadres; 

- het soort invaliditeit; 

- de datum waarop de aanvraag werd ingediend; 

- de datum waarop het dossier als volledig werd beschouwd; 

- de datum waarop de beslissing over het medisch statuut werd genomen; 

- de datum van het begin van de erkenning; 

- de datum van het einde van de erkenning; 

- de datum van het begin van het recht; 

- de datum van het einde van het recht; 

- de aanduiding dat de behandeling van de aanvraag bezig is; 

- de aanduiding dat het medisch onderzoek bezig is; 

- de aanduiding dat de betrokkene onmogelijk een beroep kan uitvoeren; 

- de aanduiding dat de betrokkene onmogelijk een cursus kan volgen; 

- de aanduiding dat een beroep tegen de beslissing is ingesteld; 

- de aanduiding dat de betaling door een derde wordt verricht; 

- de aanduiding dat de betaling is geschorst; 

- de reden van de verwerping; 

- het aantal punten zelfredzaamheid; 

- het totaal maandelijks bedrag van de uitkering; 

- het apart maandelijks bedrag van de integratietegemoetkoming; 

- het uitgekeerde bedrag; 

- de toepasselijke regelgeving; 

- de categorie van de inkomensvervangende tegemoetkoming; 

- de categorie van de integratietegemoetkoming; 

- de categorie van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; 

- de maand van de betaling; 

- de aanduiding van een handicap (onderste ledematen); 

- de aanduiding van een handicap (volledige blindheid); 

- de aanduiding van een handicap (amputatie van de bovenste ledematen) 

- de aanduiding van een handicap (verlamming van de bovenste ledematen); 

- het percentage van ongeschiktheid; 

- de situatie pijler 1 (lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid); 

- de situatie pijler 2 (verminderde activiteit en participatie); 

- de situatie pijler 3 (gevolgen voor de familiale omgeving); 

- de totale score; 

- de aanduiding van de vermindering van het verdienvermogen; 

- de situatie inzake de verplaatsingsmogelijkheden; 

- de situatie inzake het nuttigen en het bereiden van voedsel; 

- de situatie inzake de persoonlijke hygiëne en het zichzelf kleden; 

- de situatie inzake het woningonderhoud en het huishoudelijk werk; 

- de situatie inzake het leven zonder toezicht; 

- de situatie inzake de communicatie en het sociaal contact; 

- de geestelijke ongeschiktheid; 

- de lichamelijke ongeschiktheid. 

 

10. De openbare centra voor maatschappelijk welzijn zouden de hogervermelde 

persoonsgegevens aanwenden om de aanvraag van de betrokkene op te volgen en zijn 

toestand (en de evolutie ervan) te evalueren (met het oog op het indienen van een 

nieuwe aanvraag of een aanvraag tot herziening). De persoonsgegevens kunnen tevens 
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worden gebruikt om cumulaties te vermijden en om in voorkomend geval voorschotten 

te verlenen of bijpassingen te verrichten. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

11. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens door een instelling van sociale 

zekerheid waarvoor krachtens artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende 

oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een 

machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 

vereist is.
 

 

12. Een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dient de precieze omvang van de 

financiële middelen en de financiële behoeften van zijn cliënten te evalueren. Het dient 

alle nuttige inlichtingen te verkrijgen om zich ervan te verzekeren dat de betrokkene wel 

degelijk recht heeft op de tussenkomst waarop hij aanspraak maakt. Het inkomen uit 

een beroepsactiviteit en de ontvangen uitkeringen worden in overweging genomen om 

het bedrag van de tussenkomst van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 

te ramen. 

 

13. Bij het sociaal onderzoek dient het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn na 

te gaan of de betrokkene over afdoende bestaansmiddelen beschikt (bijvoorbeeld door 

het ontvangen van een uitkering ten behoeve van personen met een handicap) en een 

professionele activiteit kan of wil uitoefenen (elementen inzake de graad en de aard van 

de handicap van de betrokkene vormen een aanwijzing voor de mogelijkheid tot 

professionele inschakeling). 

 

14. Eerder werden de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten en de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening door het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid gemachtigd om persoonsgegevens mee te delen aan de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn met het oog op het verwezenlijken van sociale onderzoeken 

(beraadslaging nr. 09/54 van 1 september 2009, meermaals gewijzigd). 

 

15. Aldus beantwoordt de mededeling van persoonsgegevens aan een gerechtvaardigd 

doeleinde, namelijk het nemen van beslissingen in verband met de toekenning van 

maatschappelijke dienstverlening of maatschappelijke integratie door de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn, overeenkomstig de organieke wet van 8 juli 1976 

betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de wet van 26 mei 

2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. 

 

16. De gevraagde persoonsgegevens zijn, uitgaande van dit doeleinde, ter zake dienend en 

niet overmatig. Ze stellen de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in staat om 

na te gaan of de betrokkene over afdoende bestaansmiddelen beschikt en een 

professionele activiteit kan of wil uitoefenen. 

 

17. De persoonsgegevens mogen door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

worden bewaard zolang ze noodzakelijk zijn voor het realiseren van het hogervermelde 

doeleinde. 
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18. De mededeling van de persoonsgegevens zal geschieden met de tussenkomst van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 

januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid. 

 

 

Om deze redenen, machtigt 

 

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid  

 

de directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale 

Zekerheid om de hogervermelde persoonsgegevens op de hogervermelde wijze (met de 

tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) aan de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn mee te delen, uitsluitend voor het realiseren van sociale onderzoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yves ROGER 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren 

van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel 

(tel. 32-2-741 83 11) 


